
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                                         

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. ๒๕๖๐   
...................................................................... 

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐           
โดยด าเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘       
หนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.       
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๐ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  ดังนี้ 

  ๑.๑  ต าแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับ
สมัครสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้  

๑.๒ อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี)  

๑.๓ อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร ๔ ปี) 
  ๑.๔ อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๕ ปี) 

 
 
 

     /๒.คุณสมบัติ... 
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 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

                   (๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
                   (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา 
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
                   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน      

ในหน่วยงานของรัฐ 
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอกที่
น ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

/๒.๒ มีใบอนุญาต... 
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   ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ 
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑   อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี    
กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐ – ๒ ต่อ ๑๑๕, ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๖, ๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๓ ต่อ ๔๐๓  ตั้งแต่
วันพุธที่  ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๐ – วันอังคำรที่  ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ ในเวลำรำชกำร โดยไม่ เ ว้น 
วันหยุดรำชกำร  
       เนื่องจากในวันเวลาที่รับสมัครอาจมีปัญหาการจราจร ผู้สมัครควรเดินทางโดยใช้
บริการขนส่งสาธารณะ 

 ๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้ 
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ ต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตร

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

๒. ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี 

๓. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป หรือจ านวน  ๕  รูป กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  

๕.  ทะ เบี ยนบ้ านที่ มี ชื่ อผู้ สมัคร สอบ  กรณี ไม่ส ามารถน าทะเบี ยนบ้ านฉบับจริ ง                  
มาแสดงได้ ให้ด าเนินการติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรือเทศบาล หรือส านักงานเขต       
(ในกรุงเทพมหานคร) เพ่ือน ามาใช้แทน ทั้งนี้เอกสารฉบับที่ ที่ว่าการอ าเภอ เทศบาล หรือส านักงานเขต ออกให้    
ไม่เกิน  ๖  เดือนนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย     

๖. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๗. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
๘. ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
๙. ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   
 
 
 
 /๑๐.ใบรับรองแพทย์.. 
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๑๐. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน 

และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้  (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น)  

๑๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี) 

๑๒. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน) 

 ๕. กำรยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัคร ที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  ๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
  ๕.๓ ให้ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว  หำกปรำกฏว่ำผู้สมัคร
สอบแข่งขันสมัครเกินกว่ำหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิกำรสอบแข่งขันทั้งหมด 
  ๕.๔  ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพ ตามแบบสากลนิยม (ห้ำมสวมเสื้อยืด เสื้อยืดโปโล 
กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ รองเท้ำแตะ สุภำพสตรีให้สวมกระโปรง)  

 ๖. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  ๖.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท  
  ๖.๒ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะ 
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

 ๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  
ภายในวันจันทร์ที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://www.bkkp.edu.go.th, 
http://www.bkkp.go.th, http://www.sesao1.go.th , http://www.secondary2.obec.go.th  

 ๘. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

/๙.วัน เวลา และ... 



 

 

 - ๕ - 

 ๙. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะท าการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบ              
ซึ่งประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ตามก าหนดการสอบ ดังนี้ 

ตำรำงสอบ ภำค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 

 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที ่๒๒ เมษำยน ๒๕๖๐ 
     เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐ น. 
     เวลา ๑๑.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. 
     เวลา ๑๓.๓๐  -  ๑๔.๓๐ น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็น
ครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 

 
ตำรำงสอบ ภำค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 
  

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที ่๒๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 
     เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๓๐ น. 
      

เวลา ๑๓.๓๐  -  ๑๕.๐๐ น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก 

 
๗๕  คะแนน 
 
๗๕  คะแนน 

 

 
ตำรำงสอบ ภำค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันจันทรท์ี่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 
     เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
      

 
 
- สอบสัมภาษณ์  

 
 
๕๐  คะแนน 

 

 
 /๑๐.เกณฑ์การ... 



 

 

- ๖ - 
 ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ  

 ๑๑.  กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
  ๑๑.๑ จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ๑๑.๒ การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด ๒ B ขึ้นไป   

 ๑๒. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ทางเว็บไซต์ 
http://www.bkkp.edu.go.th,http://www.bkkp.go.th,http://www.sesao1.go.th, http://www.secondary2.obec.go.th 
โดยประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา/ทาง/
วิ ช า เ อ ก  ใ น ก ร ณี ที่ มี ผู้ ส อ บ ไ ด้ ค ะ แ น น ร ว ม เ ท่ า กั น  ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะ แ น น ภ า ค  ข   ม า ก ก ว่ า  
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่า หากยังไดค้ะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้     
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 ๑๓. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๓.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
  ๑๓.๒ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ    
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย 
  ๑๓.๓ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน 
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ   
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
  ๑๓.๔ ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหนังสือ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดย
ไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้จะไม่ได้รับการพิจารณาย้ายหรือโอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง แต่จะบรรจุและ
แต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  
 
 
 

/๑๓.๕ การบรรจุและ... 



 

 

- ๗ - 
  ๑๓.๕ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัว 
ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้  

        ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ 
ตามล าดับทีท่ี่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
  ๑๓.๖ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติ       
หน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลา 
ในหนังสือส่งตัวนั้น หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ 

 ๑๔.  กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ ผู้นั้นไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
  ๑๔.๒ ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๔.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
  ๑๔.๔ ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได ้
  ๑๔.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม ข้อ ๑๔.๓ และ 
๑๔.๔ ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมี เหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
  ๑๔.๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ      
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

๑๔.๗ การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ 
ด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร                    
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้     

           ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      
     (นายปริญญา  ธรเสนา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 



 

 

-   ๘   - 
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 

------------------------------------------ 

ภาค  ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์
ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕๐  คะแนน) 
  ๑.  ความรอบรู้  (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
   ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   ๑.๓  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
   ๑.๔  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
    ๑.๔.๑  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
    ๑.๔.๒  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๑.๔.๓  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๔.๔  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๔.๕  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก   
    ๑.๔.๖  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   ๑.๕  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๒.  ความสามารถทั่วไป (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ใน
เรื่องต่อไปนี้ 
   ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข                   
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
   ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ           
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
   ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป                     
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
 
 

 
    /๓. ความรู้... 



 

 

-  ๙  - 
๓.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๕๐  คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๓.๑  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
   ๓.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๓.๓  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
   ๓.๔  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
   ๓.๕  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (๑๕๐  คะแนน) 
  ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๗๕  คะแนน)  ให้ทดสอบ                       
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   ๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
   ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 
   ๑.๗  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๑.๙  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  ๒.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕  คะแนน)                
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก  

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (๕๐  คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

๒.๑  ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
๒.๒  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
๒.๓  วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
๒.๔  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๒.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
 

 
 



 

 

-   ๑๐   - 
 

องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (๕๐  คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

 
ที ่ องค์ประกอบ คะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม ตรวจสอบ

เอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที
วาจาการสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม พฤติกรรม            
การควบคุมอารมณ์ 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดย     
มีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ
อุดมการณ์ 

๑๐  คะแนน พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
อุดมการณ์ ที่มีต่อ วิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด ... 
 
 



 

 

-   ๑๑   - 
รายละเอียดต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ปี พ.ศ.๒๕๖๐  

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐) 
------------------------------------------------------------------ 

 
ก. กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิ /กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก  

จ านวน
อัตรา 

ทีร่ับสมัคร 
อัตราเงินเดือน 

หมายเหตุ 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ปริญญาตรี 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี 
ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน 
ภาษาสเปน 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เคมี 
ฟิสิกส์ 
สังคมศึกษา 
พลศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปศึกษา 
ทัศนศิลป์ 
นาฎศิลป์ 

 
๕๖ 
๒๙ 
๓๒ 
๑๖ 
๓ 
๖ 
๒ 
๑ 
๘ 

๒๗ 
๗ 

๑๔ 
๓๐ 
๓๓ 
๒๔ 
๑๐ 
๑๑ 
๘ 
 

๑. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท 
๒. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี   
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร  
๔ ปี ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
 

กรณีท่ีมี
ต าแหน่งว่าง
หลังการบรรจุ
ในครั้งแรก 
จะด าเนินการ
เรียกบรรจุ  
ในกลุ่มวิชา
ตามความ
ต้องการ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา
ต่อไป 

 
 
 



 

 

-   ๑๒   - 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิ /กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา

วิชาเอก  

จ านวน
อัตรา 

ทีร่ับสมัคร 
อัตราเงินเดือน 

หมายเหตุ 

 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 

 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 

 
 

 

 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

 

ปริญญาตรี 
ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย 
ดุริยางคศิลป์ 
อุตสาหกรรมศิลป์ 
คหกรรม 
การเงินและการบัญชี 
บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
วัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา 
จิตวิทยาและการแนะแนว 
บรรณารักษ์ 
โสตทัศนศึกษา 
การศึกษาพิเศษ 

 
๘ 
๓ 
๓ 
๘ 
๖ 
๖ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๒ 
 

๒๘ 
๘ 
๒ 
๒ 
 

๑. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท 
๒. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี   
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร  
๔ ปี ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
 

กรณีท่ีมี
ต าแหน่งว่าง
หลังการบรรจุ
ในครั้งแรก 
จะด าเนินการ
เรียกบรรจุ  
ในกลุ่มวิชา
ตามความ
ต้องการ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา
ต่อไป 

   ๔๐๖   
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 

 

- ๑๓ – 
ข.  รายละเอียดกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

๑.  กลุ่มวิชาภาษาไทย  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  ภาษาไทย    (๒)  วรรณคดีไทย 
  (๓)  การสอนภาษาไทย   (๔)  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
  (๕)  ภาษาและวัฒนธรรมไทย  (๖๗  วิธีสอนภาษาไทย 
  (๗)  ภาษาและวรรณคดีไทย  (๘๗  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  (๙)  ไทยศึกษา    (๑๐) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

๒. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  ภาษาอังกฤษ   (๒) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
  (๓)  วรรณคดีอังกฤษ   (๔) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
  (๕) ภาษาอังกฤษธุรกิจ   (๖๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  (๗) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  (๘๗ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ

(๙)  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (๑๐)  ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารธุรกิจ 
(๑๑) ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว  (๑๒)  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(๑๓)  การสอนภาษาอังกฤษ  (๑๔)  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

  (๑๕) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  (๑๖) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 

๓.  กลุ่มวิชาภาษาจีน วุฒิปรญิญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  ภาษาจีน    (๒)  ภาษาจีนกลาง 

(๓) การสอนภาษาจีน 
๔. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  (๑)  ภาษาญี่ปุ่น 
๕.  กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  (๑)  ภาษาเกาหลี 
๖.  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  (๑)  ภาษาฝรั่งเศส   (๒)  ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 
  (๓)  การสอนภาษาฝรั่งเศส  (๔)  การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 
  (๕)  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)   

๗.  กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  ภาษาเยอรมัน   (๒)  ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 

(๓)  การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

 



 

 

- ๑๔ – 
 

๘.  กลุ่มวิชาภาษาสเปน วุฒปิริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  ภาษาสเปน    (๒) การสอนภาษาสเปน  

๙.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  คณิตศาสตร์    (๒)  การสอนคณิตศาสตร์ 
  (๓)  คณิตศาสตร์ศึกษา   (๔)  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  (๕)  การศึกษาคณิตศาสตร์  (๖)  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
  (๗)  สถิติ    (๘)  สถิติคณิตศาสตร์ 
  (๙๙  สถิติศาสตร์    (๑๐) สถิติประยุกต์ 
  (๑๑) คณิตศาสตร์ – เคมี   (๑๒) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
  (๑๓) คณิตศาสตร์ – ชีวะ   (๑๔) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
  (๑๕) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ  (๑๖) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 

(๑๗) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
 ๑๐. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

(๑) วิทยาศาสตร์     (๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 (๓) การศึกษาวิทยาศาสตร์   (๔) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
 (๕) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ   (๖) การสอนวิทยาศาสตร์ 
 (๗) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  (๘) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (๙) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   (๑๐) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 (๑๑) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ  (๑๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 ๑๑.  กลุ่มวิชาเคมี  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
(๑) เคมี      (๒) การสอนเคมี 

 (๓) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา   (๔) เคมีศึกษา 
 (๕) เคมีเทคนิค     (๖) ชีวเคมี 
 (๗) เคมีทั่วไป     (๘) วิศวกรรมเคมี 
 (๙) อินทรีย์เคมี     (๑๐) วัสดุศาสตร์  
๑๒.  กลุ่มวิชาฟิสิกส์  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  (๑)  ฟิสิกส์     (๒)  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
(๓)  การสอนฟิสิกส์    (๔)  การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๕ – 
 ๑๓. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑) สังคมศึกษา     (๒) ภูมิศาสตร์ 
  (๓) ประวัติศาสตร์    (๔) สังคมวิทยา 
  (๕) ศาสนา     (๖) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
  (๗) การสอนสังคมศึกษา    (๘) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
  (๙) สังคมศาสตร์     (๑๐) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม 
  (๑๑) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา (๑๒) พัฒนาสังคม 
  (๑๓) วัฒนธรรมศึกษา    (๑๔) ภูมิศาสตร์แผนที่ 
  (๑๕) การพัฒนาชุมชน    (๑๖) ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
  (๑๗) รัฐประศาสนศาสตร์    (๑๘) รัฐศาสตร์ 
  (๑๙) การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๒๐) ไทยคดีศึกษา 
  (๒๑) การสอนภูมิศาสตร์    (๒๒) การสอนประวัติศาสตร์ 
  (๒๓) โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์   (๒๔) นิติศาสตร์ 
 ๑๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑) พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา  (๒) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  (๓) การฝึกและการจัดการกีฬา   (๔) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 
  (๕) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  (๖) สันทนาการ 
  (๗) พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  (๘) พลานามัย  
 ๑๕. กลุ่มวิชาสุขศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

(๑) สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา   (๒) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์ 
(๓) อนามัยครอบครัว    (๔) ชีวอนามัย 
(๕) ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา   (๖) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

๑๖. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑) ศิลปะ     (๒) ศิลปะไทย 
 (๓) ศิลปศึกษา     (๔) ศิลปกรรม 
 (๕) ทัศนศิลป์     (๖) ศิลปกรรมศึกษา 
 (๗) ศิลปะภาพพิมพ์    (๘) ประติมากรรม 
 (๙) อุตสาหกรรมศิลป์    (๑๐) สถาปัตยกรรมไทย 
 (๑๑) ประยุกต์ศิลปศึกษา    (๑๒) ออกแบบศิลปะประยุกต์ 
          (๑๓) ศิลปะการช่าง    (๑๔) หัตถศิลป์ 
 (๑๕) มัณฑนศิลป์ 

 
 
 
 



 

 

- ๑๖ – 
 ๑๗. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

 (๑)  ทัศนศิลป์     (๒)  จิตรกรรมสากล 
 (๓)  ประติมากรรม    (๔)  วิจิตรศิลป์   

 ๑๘. กลุ่มวิชานาฎศิลป์ วุฒิปรญิญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑) นาฏศิลป์     (๒) นาฏศิลป์ไทย 
 (๓) นาฏศิลป์สากล    (๔) นาฏศิลป์และการละคร 
 (๕) นาฏศาสตร์     (๖) นาฏศิลป์สากลศึกษา 
 (๗) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา    

 ๑๙. กลุ่มวิชาดนตรีสากล วุฒปิริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑) ดนตรีสากล     (๒) ดุริยางค์สากล 
 (๓) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา       

 ๒๐ กลุ่มวิชาดนตรีไทย  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑) ดนตรีหรือดนตรีศึกษา   (๒) ดนตรีไทย 
 (๓) ดุริยางศิลป์     (๔) ดุริยางคศิลป์ 
 (๕) ดุริยางคศาสตร์    (๖) ดุริยางค์ไทย 
 (๗) ดุริยะศิลป์      

 ๒๑. กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
(๑) ดนตรีสากล     (๒) ดุริยางค์สากล 
(๓) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา   (๔) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส) 
(๕) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขวนงวิชาดนตรีสากล 
(๖) คีตศิลป์สากล     (๗) การสอนวิชาดนตรีสากล 

๒๒. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้   
  (๑)  อุตสาหกรรมศิลป์    (๒)  อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
  (๓)  การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ๒๓.  กลุ่มวิชาคหกรรม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

 (๑) คหกรรมศาสตร์    (๒) คหกรรมศิลป์ 
 (๓) คหกรรม     (๔) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 (๕) คหกรรมศาสตร์ศึกษา    (๖) ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ 
 (๗) อาหารและโภชนาการ    (๘) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป 
 (๙) คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ) (๑๐) คหกรรมทั่วไป 

 
 
 
 
 



 

 

- ๑๗ – 
 ๒๔.  กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

 (๑)  การเงิน     (๒)  การบริหารงานการเงิน 
(๓)  การเงินการธนาคาร     (๔)  การธนาคารและการเงิน 

 (๕)  การเงินและธุรกิจการเงิน   (๖)  บัญชี 
(๗)  การบัญชี     (๘)  การบัญชีการเงิน  
(๙)  การตลาด     (๑๐) เศรษฐศาสตร์การเงิน(สาขาการเงิน) 
(๑๑) เศรษฐศาสตร์การคลัง(สาขาการคลัง)  (๑๒) การจัดการทั่วไป(บัญชี) 
(๑๓) การบริหารธุรกิจ(บัญชี)   (๑๔) การบัญชีต้นทุน 
(๑๕) การสอบบัญชี    (๑๖) ธุรกิจศึกษา-บัญชี 

 ๒๕. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ วฒุิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑)  บริหารธุรกิจ     (๒)  การจัดการ 
 (๓)  การจัดการทั่วไป    (๔)  การบริหารทั่วไป  

 ๒๖. กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑)  ธุรกิจศึกษา  

 ๒๗. กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑) เทคโนโลยีทางการศึกษา   (๒) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

  (๓) เทคโนโลยีการศึกษา 
 ๒๘. กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  วัดผลการศึกษา    (๒)  การวัดผลการศึกษา 
  (๓)  การวัดและประเมินผลการศึกษา  (๔)  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 ๒๙.  กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

 (๑) การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา (๒) การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
 (๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  (๔) จิตวิทยาและการแนะแนว 
 (๕) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว (๖) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
 (๗) จิตวิทยา     (๘) จิตวิทยาการศึกษา 
 (๙) จิตวิทยาโรงเรียน    (๑๐) จิตวิทยาสังคม 
 (๑๑) จิตวิทยาพัฒนาการ    (๑๒) จิตวิทยาการทดลอง 

 ๓๐. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 (๑) บรรณารักษ์     (๒) บรรณารักษศาสตร์ 
 (๓) ห้องสมุดโรงเรียน    (๔) บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร ์
 (๕) บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   

 
 
 
 



 

 

- ๑๘ – 
 

๓๑.  กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑)  โสตทัศนศึกษา    (๒)  บริการสื่อการศึกษา   
  (๓)  การสื่อสารมวลชน  
 ๓๒. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

(๑)  การศึกษาพิเศษ    
(๒)  การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา) 
(๓)  การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น) 
(๔)  การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน) 
(๕)  การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) 
(๖)  การศึกษาพิเศษ หรือการสอนเด็กพิเศษ หรือหูหนวกศึกษา 

 
หมายเหตุ 

๑.  กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 
 ๒.    กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับ
สมัครให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้ 
  ๒.๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชา นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ               
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต            
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-   ๑๙   - 
 

ก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

-------------------------------- 
 

รายการ วันที่ด าเนินการ 
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐ – วันอังคารที ่๔ เมษายน 

๒๕๖๐ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 

 
๔. สอบข้อเขียน 
ภาค  ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป 

     และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม  
     จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
     มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ 
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

    ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
วันเสาร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๕. สอบสัมภาษณ์ 
ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

๖. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-  ๒๐ - 
 
 
 
 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 
 

        เขียนที่................................................. 

       วันที่..........เดือน............................พ.ศ................. 

  ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง.................. ............................... 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................................. .......................... 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้................................................... 
ต าแหน่ง..............................รบัเงินเดือนในอันดับ................................ ขั้น............................... ................บาท 
ต าแหน่งเลขท่ี.................................โรงเรียน.........................................................................................................  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...............................................................................................กระทรวงศึกษาธิการ 
มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และยินยอมให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสอบแข่งขันได้ 
 
     ลงชื่อ...............................................(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
          (......................................................) 
    ต าแหน่ง....................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

-  ๒๑ - 
ตัวอย่าง 

 
 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
        เขียนที่................................................... 

       วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................ 

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  ตามท่ี(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. ......................
ต าแหน่ง.................................................ระดับ/อันดับ........................................ขั้น............. .........................บาท 
โรงเรียน........................................................................ ..สังกัด..............................................................................
กระทรวง...................................................................ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ นัน้ 

...........(หน่วยงานของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)........................พิจารณาแล้ว อนุญาตให้
ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุญาต 
          (......................................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ........................................................................ 
     ลงชื่อ..............................................(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 


